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 - )להלן  והתעשייה  הכלכלה  משרד  של  הכללי  המנהל   )1(
המשרד(; ממלאת מקומו נעמה קאופמן בס - יושב ראש;

מיכל פינק - עובדת המשרד בעלת תואר ראשון ושני במינהל   )2(
עסקים;

אנואר חילף - עובד המשרד בעל תואר ראשון בכלכלה;  )3(

מקומו  ממלאת  ההוגן;  והסחר  הצרכן  הגנת  על  הממונה   )4(
והסחר  הצרכן  הגנת  על  הממונה  סגנית   - יצחק  אניטה 

ההוגן;

בתיה גוטל - עובדת הרשות להגנת הצרכן ולסחר ההוגן   )5(
ובעלת תואר ראשון בכלכלה.

ו' בתשרי התשע"ח )26 בספטמבר 2017(
)חמ 3-5512(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

מינוי עובד אחראי
לפי חוק כלי הירייה, התש"ט-1949

הירייה,  כלי  לחוק  10א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מנהל תחום  אזולאי,  חבר  פנחס  אני ממנה את  התש"ט-11949, 
רישיון  קבלת  לצורך  אחראי  לעובד  חירום,  לשעת  היערכות 
מיוחד להחזיק כלי ירייה שנועד לצורכי ביטחון בקשר לתפקידו 

במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

מינוי זה ייכנס לתוקפו ביום פרסומו ויישאר בתוקפו כל עוד 
העובד האמור מכהן בתפקידו הנוכחי.

ה' בתשרי התשע"ח )25 בספטמבר 2017(
)חמ 3-497-ה4(

ישראל כ"ץ  
                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשל"ח, עמ' 124.  1

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית אזורית 
עמק הירדן - כנרות

לפי תקנות המועצות הדתיות היהודיות )חילופי גברי(, 
התשכ"ז-1966

היהודיות  הדתיות  המועצות  לתקנות   4 לתקנה  בהתאם 
)חילופי גברי(, התשכ"ז-11966, אני מודיע כי סיגל שושני מונתה 
לחברת המועצה הדתית האזורית עמק הירדן-כנרות במקומה 

של חיה ענבר שפיצר.

תוקף המינוי מיום כ"ח באב התשע"ז )20 באוגוסט 2017(.

כ"ח באב התשע"ז )20 באוגוסט 2017(
)חמ 3-140-ה6(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ק"ת התשכ"ז, עמ' 135.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 6238.  2

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

 53 סעיף  לפי  הממשלה  סמכות  בתוקף  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה,  החליטה  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק 
ביום י"א בסיוון התשע"ז )5 ביוני 2017(, לאשר את תכנית מיתאר 

ארצית - בית המכס הצפוני בנמל יפו - תמ"א 1/2/13.

י"א בתמוז התשע"ז )5 ביולי 2017(
)חמ 3-697-ה6(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ק"ת התשכ"ח, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 160.  1

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–76ג   53 לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
תכניות  לאשר  הממשלה  החליטה  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

מיתאר ארציות אלה:

תכנית מיתאר ארצית - קו חשמל ראשי מתחנת הכוח   )1(
"אורות רבין" לתחמ"ג קיסריה - תמ"א 10/א/12/1;

תכנית מיתאר ארצית להגנה על מצוקי החוף לאורך הים   )2(
ותכנית מיתאר ארצית חלקית עם הוראות של  התיכון 

תכנית מפורטת לאתרי אחסון בים - תמ"א 9/13;

תכנית מיתאר ארצית - פיתוח חזית ים עירונית בחיפה   )3(
- תמ"א 3/13/א;

תכנית מיתאר ארצית לתשתית לאומית - מרכז תחבורה   )4(
משולב שפיים - תת"ל 67;

קלה  -רכבת  לאומית  לתשתית  ארצית  מיתאר  תכנית   )5(
במטרופולין ת"א "הקו הירוק" מקטע צפוני - תת"ל 71/ג;

תכנית מיתאר ארצית לתשתית לאומית - דרך מספר 4   )6(
בקטע מחלף הדרים - מחלף נחל חדרה - תת"ל 43;

תכנית מיתאר ארצית - תחנת הכוח אתגל באשדוד -   )7(
תמ"א 10/ד/1/6.

ט' באלול התשע"ז )31 באוגוסט 2017(
)חמ 3-697-ה6(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ק"ת התשכ"ח, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 160.  1

מינוי ועדה לבדיקת פערי מחירים
לפי צו הגנת הצרכן )סימון טובין( )סימון טובין במחיריהם 

הממוצע במדינות מחוץ לישראל( )הוראת שעה(, 
התשע"ז-2017

)סימון  הצרכן  הגנת  לצו  2)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
טובין( )סימון טובין במחיריהם הממוצע במדינות מחוץ לישראל( 
)הוראת שעה(, התשע"ז-12017, אני ממנה ועדה לבדיקת פערי 

מחירים בהרכב כלהלן:

 
ק"ת התשע"ז, עמ' 1703.  1


